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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 51. posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela. 
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USTAWA 
z dnia 11 października 2013 r. 

 
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środ-
kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 1b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wielkość ulg i zniżek taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie może 

wynosić 95%, 93%, 78%, 51%, 49%, 37% i 33%, stanowić wielokrotności 
tych liczb oraz nie może być przez nie podzielna.”; 

2) w art. 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych 
lub miesięcznych imiennych, są uprawnione następujące osoby: 

1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicz-
nych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 

2) nauczyciele akademiccy.”; 
3) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 
autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych mie-
sięcznych, są uprawnione następujące osoby: 

1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicz-
nych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 

2) nauczyciele akademiccy.”. 
 

Art. 2.  
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674, z późn. zm.1)) w art. 91b w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 
i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 
2013 r. poz. 675. 
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„1) przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu 
na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 11a i art. 63; 

2) placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrud-
nienia, ma zastosowanie przepis art. 63;”. 

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
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…………………………………………………………………………………………............................ 


